EXTRACTE ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 12/2017, DE 28 DE MARÇ

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 11/2017, de data 21 de març
2. Hisenda
2.1. Aprovar el compte justificatiu, per import de 342,36€,en concepte de pagament de
les despeses diàries de correus.
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2.3. Aprovar la liquidació corresponent al mes de febrer de 2017 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Iberdrola Clientes SAU per import de 175,07 euros.
2.4. Aprovar la liquidació corresponent al mes de febrer de 2017 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Iberdrola Comercializacion de Último Recurso SA per import de 4,46 euros.
2.5. Aprovar la devolució de l'import de 43,13€ (24,99€ i 18,14€) en concepte
d'ingressos indeguts, atès que va pagar per duplicat, la llicència d'obres número 6/17 S.
2.6. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 325 euros en
concepte de la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals del
CCBE per l'informe emes de l'empresa MKT OIL.
2.7. Retornar l'import de 4.740,84 € a la Diputació de Tarragona, mitjançant
transferència al compte corrent indicat a la sol·licitud, atès que en data 17 de març de
2017, l'Ajuntament de Roquetes va rebre l'ingrés esmentat i, com a dades de l'ingrés,
consta com a beneficiari l'Ajuntament de Tivissa.
2.8. Aprovar el compte justificatiu, per import de 80,63€, per atendre el pagament de
les despeses de petit material per a la brigada municipal.
2.9. Aprovar la relació número 02/2017, de liquidacions de l'Impost sobre

l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix
a l'import total de 6.945,98€, amb un total de 22 liquidacions (des de la número
24/2017 fins la número 45/2017).
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2.10. Anul·lar els rebuts que pel concepte de Taxa de clavegueram s'han generat de
l'adreça tributària c. Santa Càndia, 10.
2.11. Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import de
470,81 € d'acord amb la part expositiva.
2.12. Concedir l'ampliació del termini de fraccionament/ajornament 18 mesos més
d'acord amb la sol.licitud efectuada a BASE i segons que disposa l'Ordenança
esmentada.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Donar-se per assabentat de les obres consistents en fer dos portes d'accés a
l'edificació, essent el domicili de l'obra Polígon 11 parcel.la 33, partida Sant Francesc,
amb un pressupost de 2.000,00 € (Exp. 93/2016).
3.2. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 1.916,53€ en concepte
de gestió de runes, i la devolució de 2.800,00€ per garantir la reposició dels serveis
urbans afectats, d'acord amb la llicència urbanística número 83/2016, consistent en
l'enderroc de l'immoble situat al carrer Diego de León, 27.
3.3. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
la correcta gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 102/2015.
3.4. Donar- se per assabentada de les obres consistents en canviar la teulada, essent el
domicili de l'obra c. Mateu Llasat, 38, amb un pressupost de 6.072,75 € (Exp. 23/2017).
3.5. Donar-se per assabentada de les obres consistents en tancament de la parcel·la
amb tanca metàl·lica, essent el domicili de l'obra Polígon 51 parcel·la 153 Camí SéquiaCodonyers, amb un pressupost de 2.360,00 € (Exp. 25/2017).
3.6. Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en construcció
habitatge unifamiliar aïllat i tanca 61 ml, essent el domicili de l'obra del Grèvol, 178
Urbanització Pilans, amb un pressupost de 117.780,00 € (Exp. 17/2017).
3.7. Donar-se per assabentat de les obres consistents en arranjament teules de la
teulada, fer tanca 10 ml, essent el domicili de l'obra Polígon 48 parcel.la 115, partida
Horta, amb un pressupost de 1.100,00 € (Exp. 26/2017).
4. Béns
4.1. Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 68 de la sèrie 8a
del cementiri municipal.
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4.2. Renovar la llicència concedida a la mercantil Torresal, C.B. per situar 4 taules i
cadires davant de l’establiment “Bar Nogan's”, a la calçada de la prolongació del carrer
Balmes. L'autorització es renova per tot l’any 2017, amb les mateixes condicions inicials,
salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.3. Renovar la llicència concedida a la mercantil D3 Roquetes, S.L. per situar 6 taules
sobre tarima i amb coberta, i amb 6 taules sobre tarima, a la calçada davant de
l’establiment “Cafeteria Da Vinci”, a l'avinguda del Port de Caro, 25. L'autorització es
renova per tot l’any 2017, amb les mateixes condicions inicials.
4.4. Autoritzar, a la Comunitat General de Regants del Canal Xerta-Sénia, l'ús de la sala
de plens de l'ajuntament el dia 31 de març de les 17.00 a les 18.30 hores pel tal de
realitzar una reunió.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5.2. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6. Obres Públiques i Serveis
6.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar el Sr. Francesc Xavier
Olivé Vericat en representació de GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A., consistents en
"Obertura de rasa en vorera de 2*0,4 m. per instal·lació de presa al carrer Sagrat Cor,
84", essent l'emplaçament de l'obra C/ Sagrat Cor, 84, amb un pressupost de 124,62 €
(exp. 5/17-S).
6.2. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra "Accessibilitat de la planta baixa i
adequació del bar del Casal Hort de Cruells", presentat per l’empresa Construcciones
Franco Campos, S.L.
7. Contractació
7.1. Adjudicar el contracte menor de subministrament d'una bomba de clavegueram per
l'elevació d'aigües brutes bombeig pou Gasol, per un import de 2.240,92 euros (21% IVA
inclòs).
7.2. Aprovar pressupost pel subministrament de material per a tractar la gespa
natural del camp de futbol
Aprovar el pressupost per import de 242,88 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament
de 6 litres de rebenta llavors per a tractar la gespa natural a base de pendimetalina.
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7.3. Aprovar els pressupostos per import, cadascun d'ells, de 242,00 euros (21% IVA
inclòs), pel subministrament de dos cabines sanitàries model PJN-III i una de minusvàlid
per a la calçotada jove del 8 d'abril i dos cabines sanitàries model PJN-III i una de
minusvàlid per a la festa d'abril, que es realitzaran al Casal Hort de Cruells.
7.4. Aprovar el pressupost per import de 423,50 euros (21% IVA inclòs), pel
subministrament de 50 exemplars de títols de nínxol.
7.5. Aprovar el pressupost per import de 242,00 euros (21% IVA inclòs), per a la
contractació del servei d'autocar pel desplaçament dels xiquets i xiquetes del Centre
Obert Xirinxina a Port Aventura.
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